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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

 Penulis melaksanakan kerja magang sebagai seorang fotografer di 

bawah bimbingan Setio Widayanto selaku fotografer tetap tabloid 

Motorplus. Dalam posisi fotografer, penulis memiliki kewajiban untuk 

memberikan karya foto yang dibutuhkan setelah melalui koordinasi 

dengan reporter dan menyerahkannya kepada redaktur foto.   

3.2  Tugas yang dilakukan 

Tugas utama penulis adalah melakukan liputan sebagai fotografer 

bersama reporter, dan menyampaikan informasi kepada pembaca serta 

menuangkan informasi tersebut dalam bentuk visual. Sehingga pembaca 

mengerti mengenai informasi yang ingin disampaikan hanya dengan 

melihat gambar. Maksudnya adalah gambar yang dihasilkan harus sejalan 

dengan tulisan yang disampaikan. Membuat foto yang menarik adalah 

tugas penulis agar pembaca tertarik untuk melihatnya. 

MINGGU LIPUTAN 

 

                 1 

1.  Asesoris charger Motor Serpong 

(785, halaman 20)  

2. Ulang Tahun Motorplus (785, 
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halaman 10-11) 

3. Asesoris Motor Ciledug, per 

CVT (785, halaman 12) 

 

 

2 

1. Produk klakson motor (786, 

halaman 4) 

2. Bantalan Rantai Scorpio (786, 

halaman 16) 

3. Grasstrack Serpong (786, 

halaman 23) 

 

 

 

3 

1. Kawasaki KLX Tangerang (786, 

halaman 21) 

2. Launching Kawasaki Estrella 

(786, halaman 28) 

3. Launching Vespa Primavera 

(786, halaman 26) 

4. Tips Pcx (786, halaman 22) 

 

4 

1. Liputan Pegadaian Gondrong 

(788, halaman 28) 

2. Launching Honda Blade (788, 
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halaman 15) 

 

5 

1. Liputan Asesoris Tutup Riser 

(789, halaman 8) 

2. Liputan Aneka Cakram (789, 

halaman 36) 

 

6 

1. Liputan Stiker Karbon 

Transparan (790, halaman 13) 

 

7 

1. Liputan Tips Rantai Honda Tiger 

(791, halaman 15) 

 

 

8 

1. Liputan Aneka Jaket (792, 

halaman 4) 

2. Tips Usir Karat Suzuki Thunder 

(792, halaman 14) 

3. Launching Yamaha R15 (792, 

halaman 32) 

 

9 

1. Liputan Piggy Bag Honda Vario 

(793, halaman 14) 

 1. Yamaha Xs 650 (794. Halaman 
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10 

12) 

2. Foto Tips Usir Karat Knalpot 

(794, halaman 17) 

3. Liputan Otobursa (794, halaman 

24) 

4. Liputan Umum Tumplek Blek 

Senayan (794, halaman 32) 

 

11 

1. Tes piggyback Ultraspeed 

2. Papas Kampas kopling Perum 

3. Upgrade Vario 125 Ciganjur 

 

 

12 

1. Foto Profil Knalpot BOB (795, 

halaman 12) 

2. Liputan Aplikasi Mata Kucing 

(795, halaman 14) 

3. Roller rocker Arm Xeon (795, 

halaman 15) 

 

13 

1. Vespa S 150 (796, halaman 13) 

2. Liputan Tutup Tangki Motor 
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Lawas (796, halaman 14) 

 

 

 

 

 

14 

1. Liputan Komparasi Kawasaki 

Ninja dan Honda CBR Sentul 

(797, halaman 18-19) 

2. Liputan Papas Kopling Yamaha 

MX (797, halaman 17) 

3. Liputan Upgrade Performa 

Honda Vario 125 (797, halaman 

15) 

4. Upgrade Yamaha Vixion 

Lightning (797, halaman 15) 

5. Test Piggy Bag Speed Spark 

(797, halaman 16) 

 

 

15 

1. Vespa LX 150 (798, halaman 13) 

2. Yamaha Nouvo (798, halaman 

13) 

3. Masalah Vespa (Recall) (798, 

halaman 17) 

4. Liputan PRJ (798, halaman 20-
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21) 

5. Kawasaki Foxy Lady (798, 

halaman 23) 

6. Liputan CBR Owner Tangerang 

(798, halaman 34) 

 

 

16 

1. Kawasaki foxy Lady PRJ (799, 

halaman 21) 

             Tabel 3.2.1 

3.3  Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Taufan Wijaya dalam bukunya “Foto Jurnalistik”, menyebutkan tahapan 

kerja pewarta foto, rangkaian kerja seorang Jurnalis Foto meliputi : 

- Perencanaan Peliputan. 

- Penyiapan Konsep & Eksplorasi Peliputan. 

- Peliputan. 

- Editing dan Captioning. 

- Dokumentasi. 
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Berikut adalah alur kerja Tabloid Motorplus : 

  

                  Tabel 3.3.1.1 

a. Perencanaan Peliputan 

Penulis melakukan kerja magang sebagai seorang fotografer, tetapi dengan 

menjadi fotografer bukan berarti semua ide tulisan berasal dari reporter. Dalam 

tahap ini penulis memberikan ide peliputan yang diberikan kepada redaktur. Ide 

peliputan yang diberikan oleh penulis akan dikumpulkan dengan semua ide yang 

terkumpul dan akan dibicarakan dalam rapat redaksi. Rapat redaksi adalah rapat 

untuk menentukan tema-tema yang akan ditulis dalam penerbitan edisi 

mendatang. Dalam rapat ini dibahas juga mengenai pembagian tugas reportase. 

Penulis belum mempunyai hak untuk mengikuti rapat redaksi, oleh karena 

itu ide yang diberikan oleh penulis akan disampaikan oleh redaktur dalam rapat 
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tersebut. Berikut adalah contoh Outline Tabloid Motorplus yang merupakan hasil 

dari rapat redaksi :  

 

Gambar 3.3.1.1 

Peliputan foto jurnalistik harus direncanakan. Terutama penyiapan 

perlengkapan fotografi yang sesuai dengan medan peliputan dan tata tertib 

peliputan. Kurangnya perencanaan sering mengakibatkan pewarta foto tak mampu 

mendapatkan hasil yang maksimal.  

b. Penyiapan Konsep dan Eksplorasi Peliputan 

Setelah merencanakan secara matang kesiapan peliputan, seorang pewarta 

foto juga harus memiliki konsep peliputan. Misalnya harus sudah ada di 

pikirannya tentang gambaran apa yang hendak diliput. Selain itu juga harus 

memiliki konsep pemotretan yang jelas, meliputi pilihan obyek foto (moment 

puncak), tokoh-tokoh yang terkait dengan isu segar (diluar maupun  dalam 

konteks peliputan), serta menentukan angle pemotretan yang menarik dan sesuai 

dengan kebutuhan pemberitaan. 
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Konsep adalah syarat mutlak untuk pencapaian hasil yang maksimal. Sama 

halnya ketika seorang wartawan akan menulis berita, tentunya tak lepas dari 

konsep. Misalnya angle pemberitaan, pilihan lead berita, serta feed back dari 

pemberitaan atau pemuatan. 

Dalam peliputan seorang pewarta foto juga harus rajin eksplorasi moment 

dan obyek yang menarik untuk pemberitaan. Selain eksplorasi moment juga angle 

pemotretan. 

Sejak awal masuk redaksi, penulis telah menerima arahan dari GT.B. Indra 

Jaya selaku redaktur foto tabloid Motorplus untuk melakukan peliputan dengan 

gaya tandem. Maksudnya adalah fotografer dan reporter pergi meliput secara 

bersamaan. Hal ini bertujuan agar fokus peliputan dapat dicapai. Pembagian tugas 

antara fotografer dan reporter dapat menghemat tenaga dan waktu. Penulis yang 

bertindak sebagai fotografer memiliki tugas untuk mendapatkan visual yang 

bercerita mengenai hal yang ditulis oleh reporter. Dalam Tahapan Konsep dan 

eksplorasi peliputan, penulis berkoordinasi dengan reporter untuk mengetahui 

gambar apa saja yang dibutuhkan. Tidak hanya itu saja, terkadang reporter harus 

menulis berdasarkan gambar apa yang akan dibuat. 

c. Peliputan 

Dalam proses eksekusi dari gambar yang ingin dibuat, penulis 

menyesuaikannya dengan cermat. Untuk memilih tindakan dalam kaitan 

mendapatkan foto jurnalistik, maka metode Oscar Motuloh yang diperkenalkan 

oleh “Walter Cronkite School of Jurnalism and Telecommunication Arizona State 
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University” sebagai metoda EDFAT yang tepat digunakan sebagai pembimbing 

dalam setiap penugasan ataupun mengembangkan suatu konsep foto. 

EDFAT adalah metoda pemotretan untuk melatih cara pandang melihat 

sesuatu dengan detil yang tajam. Tahapan-tahapan yang dilakukan pada setiap 

unsur dari metoda itu adalah sesuatu proses dalam mengincar suatu bentuk visual 

yang mempunyai nilai berita. 

ENTIRE (E) . Dikenal juga sebagai established shot, suatu keseluruhan 

pemotretan yang dilakukan begitu melihat suatu suatu peristiwa atau bentuk 

penugasan lain untuk mengintai bagian-bagian untuk dipilih sebagai objek. 

Berikut adalah contoh pengambilan gambar Entire ketika penulis dipercaya untuk 

memproduksi foto komparasi CBR 250 dan Kawasaki Mono 250 di sirkuit Sentul. 

Gambar 3.3.1.2 
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Foto di atas menunjukkan keseluruhan dari materi yang ingin disampaikan 

oleh penulis. 

DETAIL (D). Suatu pilihan atas bagian tertentu dari keseluruhan 

pandangan terdahulu (entire), tahap ini adalah suatu pilihan pengambilan 

keputusan atas sesuatu yang dinilai tepat sebagai “point of interest”nya. Dalam 

Contoh ini penulis mengambil foto detail close up dari foto CBR yang Melaju 

lurus untuk menggambarkan bahwa motor ini memiliki keunggulan pada 

kecepatan dan RR Mono yang melakukan aksi akselerasi dengan tenaga yang 

besar,oleh karena itu penulis mengambil foto RR Mono ketika standing. 

 

 

 Tenaga New CBR250R lebih galak di putaran menengah ke atas 

Gambar 3.3.1.3 
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 Tarikan bawah masih lebih unggul jagoan Kawasaki 

Gambar 3.3.1.4 

FRAME (F). Suatu tahap dimana kita membingkai suatu detil yang 

telah dipilih. Fase ini mengantar seorang foto jurnalis mengenal arti 

komposisi, pola, tekstur dan subjek pemotretan dengan akurat. Rasa artistik 

semakin penting dalam tahap ini. Dalam hal ini penulis melakukan eksekusi 

dengan menggunakan konsep sehingga setiap gambar yag diambil adalah 

berdasarkan komposisi yang diinginkan, letak motor, aksi yang dilakukan, 

background dan foreground. Semuanya disatukan agar menjadi gambar yang 

dapat memberikan informasi 
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Gambar 3.3.1.5 

Foto di atas merupakan wujud dari frame yang telah direncanakan oleh 

penulis ketika mengambil foto. Spot kosong di atas kedua pembalap disediakan 

untuk diisi dengan artikel dan gambar detail pendukung. 

ANGLE (A). Tahap dimana sudut pandang menjadi dominan, memotret 

dari ketinggian, bawah, atau sejajar pandangan mata. Dari contoh gambar di atas 

dapat terlihat bahwa penulis mengambil sudut pandang sejajar pandangan mata 

agar pembaca bisa melihat secara jelas dimensi dari informasi yang ingin 

disampaikan 

TIME (T). Tahap penentuan penyinaran dengan kombinasi yang tepat 

antara diafragma dan kecepatan. Pada bagian ini penulis melakukan eksekusi foto 

dengan pengaturan teknis yang disesuaikan dengan kondisi, yaitu foto panning. 

Dalam buku Digital Photography karangan Scott Kelby dijelaskan mengenai foto 
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panning akan terlihat lebih dramatis karena menunjukkan pergerakan dan sengaja 

membiarkan bagian bagian tertentu foto menjadi buram. Cara membuat foto di 

bawah adalah dengan mengikuti subjek dengan kecepatan shutter 1/160. Dengan 

mengikuti gerakan subjek maka latar belakang akan terlihat buram sehingga 

sensasi bahwa motor itu bergerak dengan kecepatan tinggi akan terlihat. 

 

 Buat nikung, suspense New CBR250R cukup mumpuni 

Gambar 3.3.1.6 

Foto di atas menunjukkan bagaimana Time , berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan teknis. 

d. Editing dan Captioning 

Foto Jurnalistik juga tidak lepas dari editing. 

Fungsi Editing : 

-         Koreksi Bidang 
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-         Koreksi Warna 

-         Koreksi Kekontrasan / Ketajaman Gambar 

* Editing foto 

Penulis menggunakan Adobe photoshop CS5 dan Laptop Hp. Penulis 

Biasa menggunakan dodging/burning dan Cropping dalam Editing.  

1.Dodging/ burning 

 Dodging adalah sebuah teknik dalam olah digital foto yang mana 

berdampak pada naiknya eksposur foto baik keseluruhan maupun pada area 

tertentu. Sedangkan Burning adalah kebalikannya, ia menurunkan eksposur pada 

foto. Efek pengaplikasian teknik ini akan menonjolkan si objek utama atau Point 

of Interest-nya (POI). POI adalah titik pada foto di mana inti cerita terletak 

(Rambey, 2009). Berikut adalah contoh hasil foto yang telah mengalami dodging 

dan burning 

Sebelum                            Sesudah 

            

Gambar 3.3.1.7                       Gambar 3.3.1.8 
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Penulis menggunakan teknik dodging untuk mengangkat warna motor dan 

pembalapnya, karena merupakan bagian dari informasi yang ingin ditunjukan. 

Sedangkan untuk latarbelakangnya penulis menerapkan proses burning agar 

background menjadi lebih gelap dari gambar utama. 

2. Cropping 

 Cropping adalah teknik memotong bagian-bagian foto yang tidak 

informative. Ini ditujukan untuk membuat foto lebih informative, efektif, tepat 

sasaran makna, bahkan menarik. Layaknya seorang penulis yang sedang 

menggarap tulisannya, seorang desainer, editor foto, juga fotografer harus mampu 

menegaskan elemen elemen utama dalam foto dengan mengeliminir bagian foto 

yang tidak informative (Kobre; 140,2008). Cropping lazim dilakukan biasanya 

oleh editor foto untuk memperkuat pesan dalam foto. Edmond Arnold seorang 

pionir desain Koran era modern mengatakan.”Potong semua yang tidak esensial 

dari sebuah foto, agar tidak mengganggu perhatian pembaca. Cropping 

menguatkan foto,” (Kobre;140,2008) 

Cropping 

  

Gambar 3.3.1.9 
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Setelah Cropping 

 

Gambar 3.3.1.10 

Selain melakukan editing, foto jurnalistik juga harus disertai caption. 

Caption adalah data tulisan yang menerangkan data obyek foto. Foto jurnalistik 

tidak bisa lepas dari caption, karena caption berfungsi menerangkan data yang 

tidak dapat tergambar (kapan, siapa dan mengapa). Foto Jurnalistik tanpa caption 

disebut foto bisu. Foto bisu sangat membingungkan pemirsa, bahkan bisa jadi 

pemirsa akan memiliki persepsi beda dalam memaknai maksud foto jurnalistik, 

karena tidak ada pesan yang mengarahkan. Contoh Caption : 

 

Gambar 3.3.1.11 
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e. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah tugas akhir seorang pewarta foto. Sebab foto-foto. 

Baik yang telah dimuat maupun tidak termuat akan menjadi arsip berharga. Besar 

kemungkinannya, foto-foto masa lalu akan menjadi bahan pemberitaan di 

kemudian hari terkait dengan isu yang lagi fresh. Oleh karena itu penulis 

menyimpan foto dalam lumbung foto tabloid Motorplus dengan menggunakan 

komputer kantor dan juga menyimpan foto foto tersebut pada hard disk pribadi. 

 

3.3.2      Kendala Yang ditemukan 

    Dalam peliputan , penulis kerap berhadapan dengan beberapa kendala 

sebagai berikut : 

1.  Penulis belum terbiasa dengan cara pengambilan gambar tabloid 

Motorplus. 

2.  Kesalahan Komunikasi antara Fotografer dan Reporter dalam 

peliputan. 

 

3.3.3 Solusi dari kendala yang ditemukan 

1.  Penulis berusaha beradaptasi dengan gaya pengambilan gambar Tabloid 

Motorplus dengan bimbingan pembimbing lapangan serta jajaran fotografer 
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lainnya, penulis juga melihat cara pengambilan gambar dari edisi tabloid 

Motorplus yang telah terbit sebagai acuan 

2.  Penulis melakukan komunikasi dengan cermat dan tepat sehingga tidak 

terjadi kesalahpahaman. Bahkan Penulis berulang kali melakukan verifikasi 

dengan reporter agar gambar dan artikel yang disajikan sejalan, sehingga 

informasi dapat tersampaikan dengan baik. 
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